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PAN – Pessoas-Animais-Natureza 

 

1. De que forma é identificada, na área dos Transportes do programa 

eleitoral apresentado, a preocupação com a mobilidade urbana?  

A mobilidade urbana é um importante tópico no programa do PAN, que lhe dedica 

várias medidas. Ao nível dos transportes rodoviários, propomos incentivar a 

reconversão da frota de transportes públicos rodoviários para veículos elétricos, 

aumentar os corredores “bus” nos centros metropolitanos e ainda promover, em 

articulação com os municípios, o aumento da rede de parques de estacionamento 

periféricos, tendencialmente gratuitos, com ligação aos transportes públicos. No que 

ao metropolitano diz respeito, para o PAN é imperativo garantir a expansão da Rede 

de Metropolitano de Lisboa, considerando prioritária a expansão para o concelho de 

Loures e Sintra, bem como para a zona ocidental da cidade e ainda aumentar o 

investimento para a expansão da Rede Metropolitana do Porto, considerando 

prioritária a expansão até aos concelhos da Trofa e Valongo, bem como o investimento 

em mais linhas dentro dos concelhos do Porto, Gondomar, Gaia, Matosinhos e Maia. 

Relativamente ao transporte individual, impõe-se concretizar a aplicação da Estratégia 

Europeia para a utilização de bicicletas e criar incentivos para a adaptação dos centros 

urbanos à mobilidade suave, nomeadamente com a construção de ciclovias 

interligadas entre si, estacionamento de bicicletas e facilidade de transporte de 

bicicletas em transportes públicos. O PAN propõe ainda adotar benefícios fiscais e/ou 

financeiros para o uso de bicicleta nas deslocações para o trabalho, mas também 

implementar medidas rodoviárias para a redução do tráfego automóvel. 

2. Relativamente ao sector ferroviário, quais as 3 principais medidas 

apresentadas no programa eleitoral? 

O PAN propõe criar um Plano Ferroviário 2035, considerando os próximos dois 

Quadros Financeiros Plurianuais, que ligue todas as capitais de distrito e que melhore, 

substancial e estruturalmente, o transporte de mercadorias a infraestruturas 

portuárias e aeroportuárias; concretizar e aplicar faseadamente, em estrita conexão 

com o Plano Ferroviário 2035, um Plano Nacional para o Material Circulante; expandir 

a rede ferroviária - reforçar, modernizar e aumentar a frequência dos comboios com o 

objetivo de aumentar a capacidade de transporte de passageiros nas linhas 

suburbanas, bem como melhorar as acessibilidades. 

3. Encontram-se enumeradas algumas medidas, no sector dos Transportes, 

que deverão ser incluídas no Plano Nacional de Investimentos 2030? 

Das medidas propostas pelo PAN para o setor dos transportes, nenhuma se insere no 

Plano Nacional de Investimentos 2030 dentro do nosso programa. Será, no entanto, 

uma questão a analisar. 


